
 

DUAS VITÓRIAS NO DISTRITAL DE TÉNIS DE MESA 

 

 

 

No domingo, a equipa do Ginásio deslocou-se a Oliveira do Hospital e a Tábua, registando duas 

vitórias, ambas por 4-0, face ao Clube de Caça e Pesca e à Casa do Povo. 

Decorridas sete jornadas, o Ginásio ocupa a 1ª posição na fase regular do Campeonato Distrital, 

disputado por 17 equipas. 

 

BASQUETEBOL 

 

12 GINASISTAS CONVOCADOS 

PARA TREINO DAS SELECÇÕES DISTRITAIS 

 

Para a sessão de treino que terá lugar hoje no Pavilhão de Montemor-o-Velho, destinada à formação 

das Selecções distritais que vão competir na Festa do Basquetebol Juvenil em Albufeira, foram escolhidos 

12 atletas do Ginásio (seis sub-14 e seis sub-16), o maior número entre todos os Clubes com atletas 

convocados. 

 

MINIS 12 NOS OLIVAIS 

 

 



Continua em bom ritmo a participação em Convívios das Classes de Minibasquete do Ginásio. 

No domingo, os Minis 12 (10 e 11 anos) marcaram presença num Torneio organizado pelo Olivais, 

no qual também participaram as equipas da Académica e do Condeixa B.C. 

 

 

RESULTADOS 

19 Nov. - Camp. Centro Sub-18 - Ginásio, 75 - Gumirães (Viseu), 52 

20 Nov. - Camp. Centro Sub-14 - Gumirães B, 11 - Ginásio, 91 

 

 

CONVÍVIO DE ANTIGOS NADADORES 

 

 

 

Por iniciativa de Hugo Ramos e Ricardo Gaspar, antigos nadadores das décadas de 80 e 90 

confraternizaram num almoço realizado no sábado, 19. 

Felicitamos os organizadores e desejamos que este tipo de Convívio passe a realizar-se com maior 

frequência, tanto na Natação como nas restantes modalidades, seguindo o bom exemplo dos 

basquetebolistas dos anos 80, cujo 12º Convívio anual teve lugar em Setembro passado. 

 

 

PISCINA COM NOVO SISTEMA DE EXAUSTÃO DE AR 

 

 

 

Foi finalmente instalado na Piscina do Clube um novo sistema de exaustão de ar, benefício 

aguardado há bastante tempo que só agora se tornou possível face à existência de disponibilidade 

financeira para o efeito. 

 



 

KICKBOXING 

 

BERETA PERDEU COMBATE PARA TÍTULO MUNDIAL 

 

 

 

O atleta do Ginásio, Vinicius Bereta, combateu no sábado, 19, em Bilbao, com o consagrado 

Campeão espanhol, Sérgio Sanchez. 

Num combate de cinco assaltos no qual se encontrava em disputa o título mundial da WAKO - Pro 

(-69 Kg, K1), o nosso atleta foi vencido, terminando a época desportiva a nível internacional com três vitórias 

e duas derrotas e o título de Campeão da Europa. 

 

 

SECÇÃO DE FUTEBOL 

PRIVILEGIA FORMAÇÃO DOS ATLETAS 

 

 

 

 

 



 

Ética, Integridade e Direitos Humanos foram os temas da Acção de Formação realizada na quinta-

feira, 17, pela Secção de Futebol, destinada aos atletas dos escalões de Sub-13 e Sub-19. 

Orientou a Sessão o Prof. Mário Nicolau, membro da Comissão Nacional de Integridade e Director 

de Comunicação da Associação de Futebol de Coimbra. 

Esta iniciativa integrou o Plano anual de actividades da Secção e o Processo de Certificação de 

Entidades Formadoras da Federação de Futebol. 

 

 

COOPERAR É DESENVOLVER 

 

 

O Ginásio convidou para um almoço de convívio os representantes das várias Entidades com as 

quais mantém em vigor Protocolos de Cooperação Desportiva. 

A refeição teve lugar na quarta-feira, dia 16, no Centro Náutico da Fontela, proporcionando uma 

alargada troca de impressões sobre aspectos dessa cooperação, bem como várias sugestões no sentido 

de a melhorar. 

 

 

 

 

 

 

BREVES 

 

CONSELHO GERAL – O Orgão consultivo da Direcção reuniu na passada quarta-feira, 15, tendo 

aprovado recomendações sobre o Plano Estratégico 2022-26 e a autonomia administrativa e financeira 

das Secções do Clube. 

 

JANTAR DE NATAL - A Secção de Kickboxing / Boxe promove no dia 7, pelas 20 horas, um Jantar de 

Natal para os seus atletas, o qual terá lugar no Restaurante Vai d’ Arrinca!...” 

 

REMO - A Regata “Aerobic Monsters”, prevista para domingo, 20, em Gondomar, na qual o Ginásio Litocar 

se encontra inscrito, foi adiada pelo organizador, Clube Naval Infante D. Henrique, para data a marcar. 

 



CALENDÁRIO 

BASQUETEBOL 

 
26 Nov. – Pav. Galamba Marques – 14h30 - Camp. Centro Sub-14 – Ginásio / CB Santo Estevão 

26 Nov. – Pav. Galamba Marques – 18h30 - Camp. Centro Sub-16 – Ginásio / Academia 

 

 


